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پیشگفتار :
حمد و ثنای بی پایان خالق ارض و سما را که آموخت انسان را آنچه که او نمی دانست و درود و
سالم بی نهایت بر ذات با برکات و واال صفات پیامبر اکرم (ص) و بر آل پاک و اصحابش که هر یکی
از آنها مانند ستاره ای می درخشد.
خداوند بزرگ و برتر را سپاس می گزارم که پس از تکمیل رساله تحقیقی قلم برای نوشتن پیشگفتار
برداشته ام .در کار شناسی ارشد ،رشتۀ زبان و ادبیات فارسی را به این علت انتخاب کردم که زبان
فارسی از قدیم زبان شبه قاره بود و بر زبان اردو تاثیر عمیقی دارد .بدون دانستن زبان نمی توانیم از
فرهنگ و تمدن و ادب بزرگارن آشنا باشیم .چون مایۀ اصلی بزرگان و متصوفان به زبان فارسی است
پس برای مطالعۀ آثار ارزندۀشان آموختن زبان فارسی الزم دانستم .در آغاز می ترسیدم که یاد گرفتن
فارسی کار بسیار سخت است و به قول حافظ:
که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها

اما با لطف و محبت و شفقت و راهنمائی استادان گروه زبان و ادبیات فارسی موفق شدم که به
نحواحسن زبان فارسی را یاد بگیرم.
موضوع پایان نامۀ بنده:
" تحقیق در تلمیحات و اصطالحات عرفانی در دیوان فارسی حضرت سلطان باهُو"

در انتخاب این موضوع من عالقۀ شخصی داشتم چون من ارادتمند سلطان العارفین هستم از مدتی
آرزو داشتم که راجع به آثار حضرت سلطان باهُو (رح) تحقیق کنم .پس برای تحقیق "دیوان باهُو"
این موضوع را انتخاب نمودم و در این مورد دکتر مهر نور محمد خان ریئس گروه زبان و ادبیات
فارسی به بنده باکمال میل راهنمائی فرمودند.
پایان نامه حاضر شامل سه بخش و نتیجه گیری می باشد که تفصیل آن به شرح زیر می باشد.
در بخش اول شرح احوال و آثار و افکار سلطان باهُو به طور مفصل آمده است .عنوان بخش دوم
تلمیحات و آیات قرآنی و احادیث نبوی در دیوان سطان باهُو است .در این بخش تمام آیات قرآنی و
احادیث نبوی موجود در دیوان باهُو همراه با ترجمه شرح شده اند و بخش سوم درباره اصطالحات
عرفانی در دیوان سلطان باهُو می باشد .در این بخش معنی تمام اصطالحات عرفانی از ترتیب الفبایی
آمده اند و در آخر نتیجه گیری این تحقیق آمده است.
من از رئیس گروه زبان و ادبیات فارسی دکتر مهر نور محمد خان تشکر می نمایم که در انتخاب این
موضوع به بنده کمک و راهنمایی الزم فرمودند .همچنین از سرکار خانم دکتر طاهره پروین استاد
شفیق و مهربان مثل مادر در همه زمینه از ما لطف رهنمایی فرمودند .همینطور از سرکار خانم دکتر
رشیده حسن تشکر می کنم که در دوران کارشناسی ارشد نه فقط بالطف و مهربانی و با بهترین شیوه
به ما درس دادند بلکه از تجربه های آموزند خودشان ما را مفتخر فرمودند .همچنین از سرکار خانم
ریحانه پروین و سرکار خانم رضیه اکبر سپاسگزاری می کنم که از علم و اخالص خود ما را مستفید
کردند .همینطور از دیگر استادان این گروه از آقای دکتر محمد فیاض گوندل ،آقای دکتر محمد سفیر،
سرکار خانم دکتر شگفته و سرکار خانم حمیرا شهباز و آقای فیاض ستی تشکر می نمایم که از هر

نوع اعانت دریغ نورزیدند .به ویژه از خانم دکتر امبر یاسمین که در تهیه این پایان نامه به کمک و
همکاری نمودند .من از صمیم قلب از وی تشکر می کنم.
همچنین از صاحبزاده سلطان احمد علی هم تشکر می کنم که ایشان بنده را وادار به ثبت نام در زبان
فارسی کردند و در این زمینه همیشه همکاری و راهنمایی فرمودند نیز در نوشتن پایان نامه کتاب های
گرانبهایی را هم تهیه و فراهم نمودند.
اینجا وظیفه الزم می دانم که از "کتابخانه مرکزی نذیر دانشگاه ملی زبانهای نوین-اسالم آباد" و "
کتابخانه اطاق ایران شناسی نمل " " ،کتابخانه گنج بخش " مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان
اسالم آباد و کتابخانه خانه فرهنگ ایران راولپندی ،سپاسگزاری کنم .همچنین از "انتشارات مراۀ
العارفین الهور" از قلب صمیمانه تشکر می کنم که کتاب های سلطان العارفین حضرت سلطان
باهُو(رح) به من هدیه کردند و نسخه خطی "مناقب سلطانی" برای احوال و آثار حضرت سلطان
باهُو(رح) برایم تهیه نمودند.
همچنین از همکالسان عزیز آقای هدایت جمال ،آقای فیروز خان و خانم صنم شیرباز و نیز از دوستان
نبیله بی بی و بنت الهدی از صمیم قلب سپاسگزارم که دوران تحصیل با کمال شفقت و مهربانی
راهنمایی فرمودند .در آخر از استادان عالی قدر خواهش می شود که چون این سعی دانشجویانه است
در صورت نارسایی ها و اشتباهات اصالح بنده بفرمایند تا کمی و کاستی ها را رفع نمایم.

کلیات پژوهش
اهمیت تحقیق:
آثار متصوفه سلطان العارفین حضرت سلطان باهُو (رح) در شبه قاره بیسار زیاد اند و این خزانه
علمی بیش بها همش بزبان فارسی و عربی است .تعداد آثار سلطان باهُو (رح)  140است فقط
یکی اثرش به زبان پنجابی است بقیه همه آثارش به زبان فارسی به دست ما هستند .حضرت
سلطان باهُو از اولیای بزرگ سلسلۀ سروریه قادریه هستند .مریدان و پیروکاران حضرت در همه
جهان هستند .حضرت سلطان باهُو (رح ) برای راهنمایی مردم به زبان عربی ،فارسی و پنجابی
کتاب های ارزنده تالیف نمودند .تعلیمات حضرت سلطان باهُو (رح ) برای سالکان راه حق
وسیله تزکیه نفس ،تصفیۀ قلب ،تجلی روح ،معراج انسانیت و معرفت الهی است.
متاسفانه بعضی از آثار حضرت سلطان باهُو (رح) هنوز هم ناشناخته اند .در پاکستان مردم از
د یوان سلطان العارفین هم آشنایی ندارند .و اگر قصد مطالعه می کنند درمیان تعبیرات و
اصطالحات عرفانی گیر می شوند .به همین علت جرات کردم که اصطالحات عرفانی دیوان
باهُو را از دیوان جدا کرده شرح دهم تا برای خوانندگان و پژوهشگران بعدی که در این زمینه
می خواهند تحقیقی دیگر انجام بدهند و یا به مطالعه دیوان باهُو (رح) بپردازند این تحقیق برای
آنها سود مند واقع گردد.

اهداف تحقیق :
هدف این تحقیق شرح تلمیحات و تعبیرات و اصطالحات عرفانی در " دیوان باهُو " از حضرت
سلطان باهُو (رح) است تا فهمیدن تلمیحات و تعبیرات و اصطالحات عرفانی برای خوانندگان
سهل گردد.

طرح و بیان مساله:
آثار سلطان العارفین برای سالکان راه حقیقت مشعل راه هستند و وسیلۀ تزکیه نفس و معرفت
الهی هستند .یکی از آثار ارزنده شان " دیوان باهُو" است که مطالعه و نیز فهمیدن آن برای
خوانندگان بیسار سود مند است.

سوال های تحقیق:
سوال های تحقیق بدین قرار اند :
 -1چه نوع تلمیحات ،چندآیات قرآنی و احادیث در دیوان باهو وجود دارند ؟
 -2چه نوع تعبیرات و اصطالحات عرفانی در دیوان باهو یافت می شوند و از اخراج آن به چه
نتیجه می رسیم؟

پیشینة تحقیق :
درباره آثار حضرت سلطان باهُو پژوهش زیادی بعمل آمده است اما بیشتر آن بزبان اردو است
و بزبان فارسی تحقیق بیسار کم است .قبل از من دو دانشجو یکی بعنوان " احوال و آثار حضرت
سلطان باهُو (رح)" و دوم نسخه خطی بعنوان "محبۀ االسرار" از حضرت سلطان باهُو(رح)
تحقیق کرده اند .ولی درباره "دیوان باهُو" هیچ تحقیقی تا هنوز به عمل نیامده است.

محدودیتهای تحقیق:
چون قبال ذکر شده که آثار حضرت سلطان باهُو (رح)  140هستند پس برای محدود کردن
موضوع فقط "دیوان باهُو" را برای تحقیق خود انتخاب کردم .

روش تحقیق:
این تحقیق بعنوان "تلمیحات و اصطالحات عرفانی در دیوان باهُو" انجام گرفته است .آیات
قرآنی و احادیث نبوی (ص) هم در صورت گرفته است .منبع گرد آوری فرهنگ های معروف
فارسی ،اطالعات و اسناد ،کتابخانه و قرآن مجید هستند و از ماهنامه مراۀ العارفین مقاالتی که
چاپ شده بودند استفاده کردم.

